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العراق والإمارات يح ّققان المفاج�أة
بت�أه ّلهما �إلى ن�صف نهائي ك�أ�س �آ�سيا

الثالثي الإ�سباني المرعب �أمام مه ّمات ي�سيرة
اختبار �سهل ليوفنتو�س و�صعب لروما ...وليون للت�شبث بال�صدارة

المبخوت يعلن الحداد
على «القائد النموذجي»
حسن الخنسا
خالل اللقاء الذي جمع المنتخب اإلماراتي مع نظيره الياباني
ف��ي رب��ع نهائي ك��أس آسيا لكرة ال�ق��دم ،وال��ذي ف��از ب��ه المنتخب
األزرق ل�ي�ت��أه��ل إل ��ى ن�ص��ف ن�ه��ائ��ي ال�ب�ط��ول��ة ل �م�لاق��اة المنتخب
األسترالي صاحب الضيافة ،ق ّرر المهاجم اإلماراتي علي مبخوت
ع��دم االحتفال بالهدف األول لمنتخب ب�لاده ف��ي مرمى اليابان
حامل اللقب وذل��ك ح��دادا ً على وف��اة الملك السعودي عبد الله بن
عبد العزيز أمس.
ألم يكن أجدى بك أيها المبخوت أن تحتفل بهدف التقدّم لمنتخب
بالدك والتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة؟ ألم يكن أجدى بك أن
تعلن الحداد على أطفال فلسطين أيها المهاجم «العربي» الف ّذ؟ ألم
يكن أجدى بك أن تتّشح بالسواد حدادا ً على الشعب السوري الذي
أنهكه ملكك «العزيز» بم ّد يد العون للتنظيمات اإلرهابية التي هلّلت
لموته؟
أيها المبخوت لك ملكك ولنا ملوكنا ،فنحن ملوكنا الشهداء الذين
يورثون الشهادة ألبنائهم وأشقائهم ،نحن ملوكنا األسود الذين ال
يتوانون يوما ً عن مقارعة الظالم على الحدود ،نحن ملوكنا أمثال
عماد مغنية ومحمد ع��واد وسناء محيدلي وقافلة ال أستطيع أن
أحصيها حتى لو خصصوا لي أعمدة الجرائد «العربية» كلها...
فهنيئا ً لك يا مبخوت بوصف «إسرائيل» ملكك «قائدا ً نموذجياً»،
وهنيئا ً لنا بشهدائنا األبطال ،هنيئا ً لك أيها المبخوت بالتأهل إلى
نصف نهائي ك��أس آسيا وهنيئا ً لنا بنهاية حلم «إس��رائ�ي��ل» من
ال�ح��دود إل��ى ال�ح��دود ،وهنيئا ً لنا بالشهادة والشهداء في معقل
األنبياء وهنيئا ً لك بملكٍ لن يذكره التاريخ .فشهداؤنا هم عظماؤنا
بدمهم خ ّطوا التاريخ ورسموا معالم الوجود ورح�ل��وا ...رحلوا
إلى جنان الخلود.

االتحاد الدولي لألعاب القوى
يمنح ماراثون بيروت الت�صنيف ّ
الف�ضي
م ّرة جديدة ،كان لبنان الرياضي عموماً ،وجمعية «بيروت ماراثون» ورياضة
الركض خصوصاً ،على موعد مع إنجاز ُس ّطر بأحرف من ذهب ،وتم ّثل بمنح
االتحاد الدولي أللعاب القوى ( )IAAFسباق مصرف لبنان بيروت ماراثون
ّ
الفضي على ضوء ما جاءت عليه النسخة الـ 12من السباق
براءة التصنيف
السنة الماضية ،من سمات احترافية طبعت إج��راءات السباق التنظيمية
واللوجستية.
وكانت جمعية «بيروت ماراثون» قد تبلّغت هذا القرار من قبل مدير السباقات
ّ
الفضي إلى
للمسافات الطويلة شون واليس جونز ،وأُرسلت براءة التصنيف
لبنان ،إذ تق ّرر على هذا الصعيد عقد مؤتمر صحافي لإلعالن رسميا ً عن هذا اإلنجاز
وحدّد تاريخه الثالثاء في الثالث من شباط المقبل عند الساعة  5بعد الظهر
ومكانه في مق ّر االتحاد العام للغرف العربية ،مبنى «عدنان القصار لالقتصاد
العربي» ـ بيروت قرب شركة أوجيرو ـ مقابل مدينة كميل شمعون الرياضية.
تجدر اإلشارة إلى أن السباق كان منح التصنيف البرونزي عام  2011كما
ّ
المنظمة
ص ّنف السباق األسرع نم ّوا ً في منطقة الشرق األوسط عام  2006من قبل
الدولية لسباقات الطرق (.)AIMS

فيدرر يو ّدع بطولة �أ�ستراليا
بعد هزيمته �أمام الإيطالي �سيبي
ودّع السويسري روجيه فيدرر بطولة أستراليا للتنس من الدور الثالث ،بعدما
سقط أمام اإليطالي أندرياس سيبي ،بنتيجة ثالث مجموعات مقابل واحدة.
وهذه هي الهزيمة األولى لمايسترو التنس في  11لقاء ض ّد اإليطالي ،كما أنها
المرة األولى التي يودّع فيها فيدرر البطولة من األداور المبكرة ،منذ  2001عندما
خسر في الدور الثالث أيضاً.
وكسر سيبي إرسال فيدرر ثالث مرات ،وأرسل  50ضربة مباشرة (الضربات
التي فشل فيدرر بالتصدّي لها) ،لينهي المجموعة األولى لمصلحته خالل 35
دقيقة فقط وبنتيجة ( 6ـ .)4
المجموعة الثانية كانت لسيبي أيضا ً بنتيجة ( 7ـ  .)6وفي المجموعة الثالثة
كان فيدرر قريبا ً من العودة إلى المباراة بق ّوة ،عندما فاز بنتيجة ( 6ـ  .)4لكن
اإليطالي حسم األمور في المجموعة األخيرة بنتيجة ( 7ـ  )6وبصعوبة بالغة.
وسيواجه سيبي في الدور الرابع األسترالي نيك كيرغيوس الذي أبعد المشارك
العربي الوحيد في البطولة ،وهو التونسي مالك الجزيري ،بنتيجة ( 6ـ  )3و(7
ـ  )6و( 6ـ .)1
وتأهل البريطاني موراي إلى الدور الرابع أيضا ً بعد تغلّبه على البرتغالي
غواو سوسا بنتيجة نظيفة ( 6ـ  )1و( 6ـ  )1و( 7ـ  .)5وكسر موراي إرسال
خصمه سبع مرات من  14فرصة أتيحت له ،وسدّد  39ضربة مباشرة وفاز
بـ 101نقطة في المباراة .ويلعب م��وراي في المباراة المقبلة مع البلغاري
غريغور ديمتروف.

ل��ن تشهد المرحلة العشرون
من ال��دوري اإلسباني امتحانات
صعبة لثالثي ال��ص��دارة ،إذ يح ّل
ريال مدريد المتصدر على قرطبة،
وبرشلونة الثاني على إلتشي،
فيما يستقبل آتلتيكو مدريد حامل
اللقب والثالث حاليا ً رايو فاليكانو
اليوم.
في المباراة األولى ،يأمل قرطبة
ال���ذي يستضيف الملكي للمرة
األول��ى منذ  44سنة في استكمال
مسيرته ال��ن��اج��ح��ة ف��ي .2015
فقد حقق الفريق األندلسي نتائج
سيئة للغاية صار في ظلها مرشحا ً
للهبوط قبل أن ينتفض مد ّربه
الصربي ميروسالف ديوكيتش
متهما ً الالعبين بافتقاد الرغبة في
القتال .وأثمر «ه��ج��وم» المدرب
إيجابي من الالعبين ،إذ
ر ّد فعل
ّ
انتزع قرطبة سبع نقاط من أصل
تسع ممكنة في المباريات الثالث
األخيرة ،وتقدم إلى المركز الرابع
ع��ش��ر ف��ي ال��ت��رت��ي��ب ب��رص��ي��د 18
نقطة.
ري���ال م��دري��د ال���ذي ف��ق��د لقب
ال��ك��أس على إث��ر خ��س��ارت��ه أم��ام
ج���اره آتلتيكو م��دري��د ( 0ـ )2
وت��ع��ادل��ه معه ( 2ـ  )2ف��ي ُثمن
النهائي ،ق��ادم من فوز كبير على
مضيفه خيتافي رف��ع م��ن خالله
رصيده إلى  45نقطة في الصدارة
م��ع م��ب��اراة أق��ل أم���ام إشبيلية.
ويستمر غياب البرتغالي بيبي
عن صفوف «الملكي» وسيعوضه
م��ج��ددا ً الفرنسي راف��اي��ل ف��اران
ليشكل ثنائي قلب ال��دف��اع إلى
جانب سيرجيو راموس.
وي��س��ع��ى ق��رط��ب��ة إل��ى تحقيق
أفضل من نتيجة المرحلة السابقة
عندما سقط في ّ
فخ التعادل أمام
ضيفه طريّ العود إيبار ( 1ـ .)1
وفي المباراة الثانية ،يتوجب
على إلتشي السادس عشر بـ17
نقطة السعي إلى تحاشي كارثة
تهديفية جديدة عندما يستقبل
برشلونة الثاني برصيد  44نقطة.
وك��ان برشلونة قد سحق إلتشي
نفسه في ُثمن نهائي كأس إسبانيا
( 5ـ  )0في «كامب نو» ذهابا ً و(4
ـ  )0في ملعب «مانويل مارتينيز
فاليرو» إياباً.
وق���د ي��ق��وم م����درب ب��رش��ل��ون��ة
لويس إنريكي ببعض التغييرات،
خصوصا ً أن مباراة اإلي��اب أمام
آتلتيكو في الكأس مق ّررة األربعاء
المقبل .وعلى رغم أن الفوز على
«روخ��ي��ب�لان��ك��وس» ك��ان صعباً،
إال أنه بال شك منح رجال إنريكي
المزيد م��ن الثقة لالستمرار في
تحقيق النتائج اإليجابية ،علما ً
أن برشلونة سحق ديبورتيفو
ال كورونيا ( 4ـ  )0في المرحلة
ال��م��اض��ي��ة م��ن ال��ل��ي��غ��ا ،فيما ف��از
إلتشي على ليفانتي ( 1ـ .)0
وع���ل���ى م���ل���ع���ب «ف��ي��س��ن��ت��ي
ك���ال���دي���رون» ،ي��ع��ت��ب��ر آتلتيكو
مدريد مؤهالً لتجاوز ج��اره رايو
فاليكانو .ويسعى رجال المدرب
األرجنتيني دييغو سيميوني إلى
انتزاع النقاط الثالث والبقاء على
مقربة من صاحب َْي المركزين األول
والثاني ،وعدم فقدان التركيز بفعل
المباراة المنتظرة أمام برشلونة
في الكأس .يحتل آتلتيكو المركز
الثالث برصيد  41نقطة ،فيما
ي��ش��غ��ل راي���و ف��ال��ي��ك��ان��و ال��م��رك��ز
العاشر برصيد  23نقطة.
وتشهد المرحلة م��ب��اراة قوية
األحد بين فالنسيا الخامس (38

ح ّقق المنتخب العراقي فوزا ً صعبا ً على خصمه اإليراني ،تأهّ ل على إثره إلى
نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم ،وانتهت المباراة بشوطيها اإلضافيين بالتعادل
( 3ـ  ،)3قبل أن يفوز األسود بركالت الترجيح.
وتقدّم المنتخب اإليراني بهدف سردار أزمون في الدقيقة الـ ،25فيما أدرك أحمد
ياسين التعادل ألسود الرافدين في الدقيقة الـ.57
وأعلن الحكم نهاية الوقت األصلي بالتعادل ( 1ـ  ،)1ليحتكم الفريقان إلى
شوطيين إضافيين.
ومع انطالق الشوط اإلضافي األول ،تقدّم يونس محمود خلف للعراق في الدقيقة
 ،94ثم عادت المباراة إلى نقطة البداية بهدف لمرتضى بور علي في الدقيقة .104
ورسم ضرغام إسماعيل بسمة كبيرة على وجوه العراقيين عندما تقدّم من جديد
من ضربة جزاء في الدقيقة  ،117لكن رضا نجاد سجل هدفا ً للمنتخب الفارسي في
الدقيقة  ،120وانتهت المباراة على إثره بالتعادل ( 3ـ .)3
وم��ع بداية رك�لات الترجيح ،أض��اع المنتخبان الركلة األول��ى ،فيما تواليا
بالتسجيل ،حتى نجاح العراق أخيرا ً بالفوز بنتيجة ( 7ـ  .)6ويواجه العراق في
مباراته المقبلة منتخب كوريا الجنوبية االثنين المقبل.
ولحق المنتخب اإلماراتي بالعراق إلى نصف نهائي البطولة ،بعد فوزه على
المنتخب الياباني حامل اللقب في دور الثمانية بركالت الترجيح.
وسجل المنتخب اإلماراتي بعد  8دقائق فقط عن طريق علي مبخوت ،بعد تلقيه
ّ
ببراعة كرة جميلة داخل المنطقة المحظورة ،سدّد منها كرة قوية إلى يمين مرمى
الحارس الياباني إيغي كاواشيما.
ر ّد اليابانيين أتى متأخرا ً كثيراً ،وفي وقت ظنّ فيه الجميع أن بطاقة التأهل
أضحت من نصيب الفريق األزرق ،خصوصا ً أن جميع محاوالت الكمبيوتر للتعديل
فشلت في ظ ّل التكتل الدفاعي لألبيض وبراعة الحارس ماجد ناصر.
ُ
ُ
لكن في الدقيقة الـ ،82عادل غاكو شيباساكي النتيجة من تسديدة ال تص ّد وال تر ّد
في الشباك اإلماراتية.
الفريقان احتكما إلى شوطيين إضافيين ،لكن ذلك لم ينجح في ّ
فض ك ّفة التعادل،
لتكون الركالت الترجيحية في النهائي الحكم والفصل.
كيسوكي هوندا أضاع الركلة األولى للكمبيوتر ،لتحقق بعدئ ٍذ هِ مم اإلماراتيين
الفوز بالمباراة.
وعالوة على ذلك ،أتى عمر عبد الرحمن (عموري) وسدّد الركلة األولى لألبيض
على طريقة النجم اإليطالي بيرلو ،ما زاد بشكل كبير جدا ً من معنويات وصيف
بطولة .1996
وأض��اع خميس إسماعيل الركلة الثالثة لإلمارات ،ليتبادل بعدئ ٍذ الفريقان
التسجيل.
ويسجل
وأضاع المنتخب الياباني الركلة السادسة ،ليأتي محمد أحمد إسماعيل
ّ
معلنا ً تأهل اإلمارات إلى المربع الذهبي ،واستعدادها لمالقاة المنتخب األسترالي.

من لقاء الميرينغي وخيتافي في المرحلة الماضية
ن��ق��ط��ة) وإشبيلية ال��راب��ع (39
نقطة) .وفي المباريات األخ��رى،
يلتقي اليوم أيضا ً ريال سوسييداد
مع إيبار ،وفياريال مع ليفانتي،
واألح��د ديبورتيفو ال كورونيا مع
غرناطة ،وآتلتيك بلباو مع ملقة،
إسبانيول مع آلميريا ،وتختتم
المرحلة االثنين المقبل بمباراة
خيتافي مع سلتا فيغو.

الدوري اإليطالي

لن يجد يوفنتوس حامل اللقب
والمتصدر صعوبة ف��ي إضافة
ث�لاث نقاط ج��دي��دة إل��ى رصيده
عندما يستقبل كييفو فيرونا ،فيما
يخوض روما امتحانا ً صعبا ً في
ضيافة فيورنتينا يوم غ ٍد ضمن
ال��م��رح��ل��ة ال��ع��ش��ري��ن م��ن بطولة
إيطاليا.
على «يوفنتوس ستاديوم»،
سيفرض المنطق نفسه إن كتب
ل��ي��وف��ن��ت��وس ال��ف��وز ع��ل��ى كييفو
فيرونا الذي يشغل المركز السابع
عشر برصيد  18نقطة متخلفا ً عن
فريق «السيدة العجوز» المتصدر
بفارق  28نقطة .واكتسب رجال
ال��م��درب ماسيميليانو آليغري
الثقة بفعل سلسلة من النتائج
اإليجابية ،علما ً أنهم لم يتذوقوا
طعم الخسارة منذ تشرين األول
الماضي عندما سقطوا أمام جنوى
( 0ـ .)1
وك��ان يوفنتوس قد حقق فوزا ً
كبيرا ً على القطب الثاني في مدينة
فيرونا ،هيالس فيرونا ،بنتيجة
( 4ـ  )0في المرحلة السابقة ،وهو
لن يتوانى عن تكرار السيناريو
بغية االبتعاد أكثر في الصدارة
أم��ام مطارده روم��ا ال��ذي ينتظره
امتحان عسير في ملعب «آرتيميو
فرانكي» في فلورانسا أمام مضيفه
فيورنتينا.
ويدرك الفرنسي رودي غارسيا
مد ّرب روما بأنه ال مجال إلضاعة
المزيد م��ن النقاط خصوصا ً أن
«الذئاب» يتخلفون عن الـ«يوفي»
ب��ف��ارق خمس ن��ق��اط ،وبالتالي
يتوجب عليه رس��م خطة كفيلة
بتحقيق االنتصار األحد والتمسك
بالوعد ال��ذي قطعه على نفسه
م��ط��ل��ع ال��م��وس��م ب��ق��ي��ادة ف��ري��ق
ال��ع��اص��م��ة إل���ى أع��ل��ى نقطة من
منصة التتويج في الـ«سيري آي»
للمرة األولى منذ .2001
ومنذ رحيل اإليفواري جيرفينيو

ع��ن الفريق لاللتحاق بمنتخب
ب��ل��اده ال���م���ش���ارك ف���ي ب��ط��ول��ة
ك��أس األم��م األفريقية ف��ي غينيا
االستوائية ،شهدت نتائج روما
ت��راج��ع�ا ً واض��ح �اً ،إذ ت��ع��ادل في
م��ب��ارات��ي��ه األخ��ي��رت��ي��ن م��ع ج��اره
التسيو ( 2ـ  ،)2ومضيفه باليرمو
( 1ـ  ،)1علما ً أنه بلغ ال��دور ربع
النهائي من مسابقة كأس إيطاليا
عقب فوزه الصعب على إمبولي (2
ـ  )1الثالثاء الماضي.
وي��ش��غ��ل ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا ال��م��رك��ز
ال��س��ادس برصيد  30نقطة وهو
ال يبتعد س��وى ث�لاث ن��ق��اط عن
نابولي صاحب المركز الثالث،
األخير المؤهل إلى مسابقة دوري
أبطال أوروبا في الموسم المقبل،
لذا فإنه لن يألو جهدا ً في سبيل
إع��اق��ة روم��ا والمضي ق��دم�ا ً نحو
األمام.
وع��ل��ى ملعب «س���ان ب��اول��و»،
ي��س��ع��ى ن��اب��ول��ي إل���ى التشبث
بالمركز الثالث عندما يستقبل
ج��ن��وى االث��ن��ي��ن المقبل .ويملك
رج��ال ال��م��درب اإلسباني رافايل
بينيتيز  33نقطة فيما ح ّقق جنوى
السابع  28نقطة إلى اآلن.
وتفتتح المرحلة اليوم بمباراة
القمة بين التسيو الخامس (31
نقطة) وميالن الثامن ( 26نقطة).
وي��ج��د م����د ّرب م��ي�لان فيليبو
إينزاغي نفسه ف��ي موقف حرج
بعدما ب��دأت األن��ب��اء تتحدث عن
بلوغ إدارة النادي اللومباردي ح ّدا ً
ال يحتمل ،وشروعها في البحث
عن بديل .وفشل ميالن في تحقيق
الفوز في مبارياته األربع األخيرة
(تعادالن وخسارتان) وخسر على
أرض��ه في المرحلة السابقة أمام
آتاالنتا ( 0ـ .)1
من جهته ،يسعى التسيو إلى
التعويض عقب خسارته األخيرة
أم��ام ضيفه نابولي والتي كلّفته
فقدان المركز الثالث.
وفي المباريات األخ��رى ،يلعب
ال��ي��وم ك��ال��ي��اري م��ع ساسوولو،
واألحد هيالس فيرونا مع آتاالنتا،
وإنتر ميالن مع تورينو ،وبارما
م��ع تشيزينا ،وس��م��ب��دوري��ا مع
باليرمو ،واالثنين المقبل إمبولي
مع أودينيزي.

الدوري الفرنسي

يح ّل باريس سان جرمان حامل
اللقب في الموسمين الماضيين

والثالث حاليا ً ضيفا ً على سان
إت��ي��ان ال��راب��ع ،األح��د المقبل في
ختام المرحلة الثانية والعشرين
من ال��دوري الفرنسي .من جهته،
يلتقي ليون المتصدر ف��ي مهمة
سهلة ضيفه ميتز األحد أيضاً.
في المباراة األول��ى على استاد
«ج��وف��روا جيشار» ،يسعى سان
إتيان إلى الثأر من باريس سان
جرمان ال��ذي هزمه على الملعب
ذات����ه ( 1ـ  )0ف���ي  13ك��ان��ون
الثاني ال��ج��اري ف��ي رب��ع نهائي
سجله
ك��أس الرابطة الفرنسية،
ّ
السويدي زالتان إبراهيموفيتش.
وتعتبر المباراة معركة حقيقية
على المركز الثالث ال��ذي يشغله
حاليا ً س��ان ج��رم��ان برصيد 41
نقطة متقدّما ً بفارق نقطة واحدة
على سان إتيان الذي شهد مستواه
تحسنا ً الفتا ً في الموسم الراهن.
ّ
وعلى استاد «غيرالن» ،يسعى
ليون إلى التشبث بالصدارة التي
شغلها مستغالً نتائج خصومه
المتذبذبة ،وذل��ك عندما يستقبل
ميتز .ويعتبر ليون مرشحا ً فوق
ال��ع��ادة لتجاوز خصمه السابع
عشر بـ 20نقطة على رغم الفوز
ال��ذي حققه األخير على إفرانش
المتواضع ( 3ـ  )0في دور الـ32
من مسابقة الكأس.
ويم ّني ليون النفس بمتابعة
نتائجه الرائعة في اآلونة األخيرة
وت��ح��ق��ي��ق ف����وزه ال��س��اب��ع على
التوالي في «ليغ  ،»1بيد أن على
مدربه هوبير فورنييه إعادة بعض
من الثقة المفقودة إلى العبيه عقب
الخسارة الجارحة التي تع ّرضوا
لها الثالثاء خ��ارج القواعد أمام
نانت ( 2ـ  )3والتي كلّفتهم الخروج
من مسابقة الكأس.
ويحتل ليون بطل ال��دوري في
سبع مناسبات بين  2002و،2008
الصدارة برصيد  45نقطة وبفارق
نقطة واحدة عن مرسيليا مطارده
المباشر والمتصدر السابق.
وفي المباريات األخ��رى ،يلعب
اليوم ليل مع موناكو ،باستيا مع
بوردو ،إيفيان مع تولوز ،جانغان
مع لوريان ،ومونبلييه مع نانت،
واألحد رينس مع لنس ،ورين مع
كاين.

الريا�ضي والحكمة �إلى قبل نهائي �س ّلة دبي
تأهّ ل فريقا الرياضي والحكمة اللبنانيان إلى قبل نهائي دورة دبي الدولية
لكرة السلة ،المقامة مبارياتها في قاعة النادي األهلي ،والتي تختتم اليوم .وذلك
عقب فوز األول على الشباب اإلماراتي بفارق  41نقطة ( ،)66 – 107والثاني على
الزمالك المصري بفارق  13نقطة (.)89 – 102
وجاء فوز الرياضي سهالً وبأقل جهد ممكن ،إذ ساد الفريق اللبناني األرباع األول
والثاني والرابع ،وكان الشباب األفضل تسجيالً في الثالث.
وانتهى الربع األول رياضيا ً بفارق  16نقطة ( )14 – 30عبر أحمد إبراهيم  7و6
لسمعة و 5لكل من وائل عرقجي واألميركيين جاهمار يونغ وجيرماياه ماسي و3
نقاط لعلي محمود.
ووسع أبناء المنارة الفارق مع انتصاف المباراة إلى  34نقطة ( )23 – 57بعدما
ّ
أمطروا السلة اإلماراتية بـ 27نقطة مقابل  9نقاط.
وسجلوا في عشر
وهدأ إيقاع الرياضي في الربع الثالث فاستغ ّل الشباب الموقف
ّ
دقائق  29نقطة مقابل  24نقطة للبنانيين والفارق  29نقطة للرياضي ()52 – 81
قبل الدخول إلى الحصة األخيرة ،التي شهدت تف ّوقا ً رياضيا ً وتوسيع الفارق مع
انتهاء المباراة إلى  41نقطة (.)66 – 107
وفاز الحكمة على الزمالك المصري في أجمل المباريات حتى اآلن ،والتي شهدت
تنافسا ً مثيراً .وقدّم خاللها الفريق المصري أفضل مبارياته الخمس .ولم تعرف
هوية الفريق الفائز إلاّ في الدقائق األخيرة.
بدأت المباراة بسلة افتتاحية للزمالك  ،0 – 2لكن الر ّد الحكماوي جاء «عنيفاً»،
إذ سجل اللبنانيون  16نقطة متوالية في ستّ دقائق .واستعاد المصريون عافيتهم
ونجحوا في تسجيل  13نقطة في أربع دقائق مقابل  9لبنانية والفارق  10نقاط
( )15 – 25مع نهاية الربع األول.
وفي الربع الثاني ،فاجأ أفراد الزمالك العبي الحكمة بعدما خطفوا األضواء منهم،
إذ كانوا األفضل بالطول والعرض ونجحوا في تقليص الفارق مع انتصاف المباراة
إلى ثالث نقاط ( )45 – 42بتسجيلهم  27نقطة مقابل .20
وتابع الزمالك «فورته» مستهالً الربع الثالث ،وتعادلت األرقام بعد  90ثانية (47
–  ،)47وهنا عادت ماكينة الحكمة إلى الدوران وكانوا في المقدّمة في منتصف هذا
الربع بفارق  10نقاط ( )52 – 62بفضل تألق هدافهم األميركي تيريل ستوغلين.
وكانت الدقائق الخمس التالية على طريقة سلّة هنا وأخرى هناك ،والفارق عينه
قبل الدخول إلى الحصة األخيرة (.)63 – 73
ولعبت الخبرة دورها في الربع األخير بالنسبة إلى العبي الحكمة الذين عرفوا
كيف يحافظون خالله على فارق الربع الثالث حتى صافرة نهاية المباراة بعدما
سجلوا  29نقطة مقابل  26لمنافسيهم ،والفارق  13نقطة والنتيجة النهائية (102
ّ
ـ .)89
وكان العب الحكمة تيريل ستوغلين العالمة الفارقة في المباراة بتتويجه هدافا ً
لها بـ 37نقطة ،ومواطنه العب الزمالك كوري ويليامس ( 26نقطة) أفضل مسجل
لفريقه ،علما ً أن جوليان خزوع ( 17نقطة) كان أفضل محليي الحكمة ،وشارك العب
الحكمة األميركي الجديد شارلز توماس وسجل  16نقطة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1سلسلة جبال في نيوزيلندا
2 .2نهر في سيبيريا ،هلم ،طرقات
3 .3ما يشاهد وسط النهار في الصحراء وكأنه إنعكاس للماء ،مدينة
بلجيكية
4 .4تراب مجبول بالماء ،جمهورية على البلطيق
5 .5فاخرت ،ذو أهمية ،عبودية
6 .6منطقة في جنوب إيطاليا تفصل صقلية عن مضيق مسيّنا ،ولد
الناقة
7 .7مدينة تركية ،بركان في نيكاراغوا
8 .8يسجن ،بلدان ساعية إلى تحقيق نموها اإلقتصادي واإلجتماعي
9 .9قائد السفينة ،حدثنا بالشر
1010عملة آسيوية ،صحراء في فلسطين بين المتوسط وخليج العقبة،
خالف أكثر
1111بلدة لبنانية ،قنوط ،متشابهان
1212ألف ،حرف أبجدي ،من أنواع السمك

1 .1بلدة عراقية
2 .2خاصتي ،في هذه اللحظة ،إصبع
3 .3والية أميركية ،وضع خلسة
4 .4جحيم ،شتم ،مدينة فيتنامية
5 .5من أنواع النباتات يحتوي على حبات مرة
الطعم ،حرف أبجدي
6 .6منحت ،بلدة لبنانية
7 .7لباس ،أودية ،مريض
8 .8يثقا بالشخص ،يحلاّ محل
9 .9شعب م��ن هنود بوليفيا وب��ي��رو ،حرف
أبجدي مخفف
1010نكشا الصوف ،عتب علينا
1111إمارة عربية ،إله ،من األحجار الثمينة
1212قرية لبنانية ،طلى باأللوان
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،798453612 ،124968573
،569374821 ،356217948
،817629435 ،432581769
،283745196 ،971836254
645192387

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ج��ورج ق��رداح��ي  ) 2با،
ان��س ،ميامي  ) 3لندن ،م��ان ،قرأ
 ) 4اديان ،اوسم  ) 5باالس ،باستا
 ) 6نب ،رد ريفر ،لي  ) 7المكوك،

ناس  ) 8لحد ،نالمسه  ) 9راهنت،
لبيا  ) 10يدين ،ارن��ب ،عن ) 11
ه���ادرا ،ابالي  ) 12م��ن ،تأهبت،
منح.
عموديا:
 ) 1جبلة بن االيهم  ) 2وان،

ابلح ،دان  ) 3دال ،مدريد  ) 4جان
دارك ،انرت  ) 5قن ،يسدونه ،اا )6
رسما ،ركلنا  ) 7انبي ،اتراب ) 8
امن ،افرم ،نبت  ) 9حي ،اسر ،سلبا
 ) 10ياقوت ،نهب ،لم  ) 11مرساال،
يعين  ) 12سيام ،يسبان.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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يال عقبالكن
فيلم رومانسي بطولة دارين
ح� �م ��زة ون � ��دى اب� ��و ف ��رح ��ات من
اخ ��راج ايلي خليفة .م��دة العرض
 100دق �ي �ق��ة( .ف��وك��س،ABC ،
غراند كونكورد ،الس ساليناس،
غاالكسي ،سينمال).
Into The Woods
فيلم عائلي بطولة أنا كيندريك
م��ن اخ� ��راج روب م ��ارش ��ال .مدة
العرض  124دقيقة ،ABC( ،الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس ،سينما
سيتي).

Unbroken
فيلم دراما بطولة فين ويتروك
م��ن اخ ��راج انجيلينا ج��ول��ي .مدة
ال��ع��رض  137دق �ي �ق��ة،ABC( .
كونكورد ،سينمال ،فوكس ،سينما
سيتي).
The Water Diviner
ف �ي �ل��م درام� � � ��ا ب� �ط ��ول ��ة أول� �غ ��ا
ك��وري �ل �ن �ك��و م ��ن اخ � ��راج روسيل
كرو ،ABC( .كونكورد ،سينمال،
سينما سيتي ،فوكس).

Alone for Christmas
فيلم كوميدي بطولة هوليغان
من اخ��راج ج��وزف الوس��ون .مدة
العرض  87دقيقة ،ABC( .سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

Secret of the Tomb
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة روب��ن
ويليامز م��ن اخ��راج ش��اون ليفي.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،غالكسي ،فوكس).

